
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 17 Αυγούστου 2016, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
 
1. Κατάρτιση τριµηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού Α τριµήνου έτους 

2016 
2. Λήψη απόφασης για την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση καυσίµων για οχήµατα 

και µηχανήµατα του ∆ήµου 
3. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2017 
4. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των τελών 

ύδρευσης για το έτος 2017 
5. Έγκριση παράτασης διορίας απόδοσης λογαριασµού για τη δαπάνη επέκτασης 

∆ηµοτικού Φωτισµού  
6. Έγκριση παράτασης διορίας απόδοσης λογαριασµού για τη δαπάνη επέκτασης 

∆ηµοτικού Φωτισµού 
7. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη επέκτασης ∆ηµοτικού 

φωτισµού 
8. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη διέλευσης 

απορριµµατοφόρων από τα διόδια της Αττικής Οδού 
9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικου µέσου ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ. αριθµ. 129/2015 Απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα 

10. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής 
ύλης και αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών κτλ 

11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κατεπείγουσα προµήθεια χηµικού 

υλικού κατόπιν της µε αριθµό 344/19-07-2016 Απόφασης  ∆ηµάρχου απευθείας 
ανάθεσης 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κατεπείγουσα επισκευή αντλητικών 
συγκροτηµάτων, γεωτρήσεων και δεξαµενών από έκτακτες βλάβες ∆Ε Αφιδνών 
κατόπιν της µε αριθµό 347/19-07-2016 Απόφασης  ∆ηµάρχου απευθείας ανάθεσης 

14. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και ενίσχυση πιστώσεων 
15. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 
16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της παραίτησης µέλους επιτροπής 

∆ιενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών ηλεκτροµηχανολογικού, Η/Υ και συναφών υλικών που 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  12-08-2016 

                                                    Αρ. Πρωτ.: 16536 

 Προς: Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Ωρωπού 

1. Βελτανιώτη ∆ηµήτριο 
2. Τζεβελέκο ∆ηµήτριο 
3. Γαζβινιάν Ανδρέα 
4. ∆άβρη Στέφανο 
5. Μαραβέλια-Σαρκίρη Αναστασία 
6. Παπαγιάννη Γεώργιο 
7. Χασιώτη Παναγιώτη 
8. Τσεκρεζή Χρήστο 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 



απαιτούν τεχνικές γνώσεις του ∆ήµου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σκάλας 
Ωρωπού 

17. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού ∆ήµου Ωρωπού και νοµικών προσώπων του» 
 
 

Παρακαλούµε, σε περίπτωση κωλύµατος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενηµερώσετε 
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωµατικό µέλος σας. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜ ΡΟΥΣΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 


